
 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
 

 

 

 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 
W związku z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenia badań ankietowych wraz z 

opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn” 
zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia :  

 
CAŁKOWITA CENA RYCZAŁTOWA .............................................................................   zł brutto 

słownie złotych brutto: ................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………............................................ 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.  

......................................................................... zł VAT 

.........................................................................zł netto 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jego 

integralną całość oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami. 
2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.06.2018 r. 
3. Oświadczamy, że cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, oraz akceptujemy 

termin płatności 21 dni, od odbioru prac potwierdzonych końcowym protokółem odbioru na 
podstawie wystawionej faktury VAT. 

4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych zapytaniu w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne. 
6. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
7. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część  są :  

 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
 
                                                                             
                     ........................, dn. ......................... 

………………………………………………….  
     

                        (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji     

                      Wykonawcy) 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

 

                                                                                     

_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Przeprowadzenia badań 

ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w 

gminie Kawęczyn” oświadczam/my, że  
  

1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;   

 

2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

zamówienia; 

3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia; 

4. wykonaliśmy co najmniej 2 z sukcesem zrealizowanych porównywalnych badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród osób dorosłych (próba ok. 100 osób). 

 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty  
wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym. 
 
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego. 
 
 

 

 

........................., dn. .........................                                                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki      
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 3 

WZÓR 

UMOWA NR …./…. 
zawarta w dniu ………………  r. 

Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, 

 

 reprezentowaną przez: 

Jana Nowaka – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 

Zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

______________________________________________________________ 

 

NIP ____________________________REGON ______________________ 

reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 

Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych 

Przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad 

dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn” została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przygotowanie, 

przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego (sporządzenie raportu) 
przeprowadzonego wśród rodziców dzieci do lat 3 nie objętych wsparciem edukacji 
wczesnoszkolnej w gminie Kawęczyn.  

2. Badanie ma na celu zdiagnozowanie sytuacji zastanej, istniejących problemów oraz potrzeb jak i 
oczekiwań lokalnej społeczności w w/w zakresie. 

3. Przeprowadzenie badania ankietowego obejmuje następujący zakres prac:  
a) Przygotowanie kwestionariusza ankiety składającego się łącznie co najmniej 15 pytań, w 

tym 2 pytania otwarte, 8 pytań jednokrotnego wyboru (wybór z do 5 możliwości) i ok 5 pytań 
wielokrotnego wyboru oraz przeprowadzenie badania na grupie ok 150 osób dorosłych 
(nauczyciele i rodzice dzieci) wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
formę badań telefonicznych. 

b) Uzgodnienie przygotowanych kwestionariuszy ankiet oraz metodologii badań z 
Zamawiającym oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek, zgodnie z sugestiami 
Zamawiającego. 

c) Realizacja badań zgodnie z kwestionariuszami ankiet oraz zatwierdzoną metodologią, w 
tym: całościowy poziom zwrotu efektywnych wywiadów na podanej przez Zamawiającego 
próbie powinien wynosić: osoby dorosłe (rodzice) - min. 80%, 

d) Wprowadzenie zebranych wyników do bazy Excel (baza spersonalizowana – odpowiedzi 
przypisane do respondentów w takich sposób, aby była możliwość ponownego 
przeprowadzenia badania i określenia zmiany w poszczególnych odpowiedziach). 

e) Opracowanie raportu opisowego z badań z analizą statystyczną oraz prezentacją graficzną 
wyników. 

f) Wprowadzenie ewentualnych poprawek do raportu, zgodnie z sugestiami Zamawiającego. 
g) Przekazanie zamawiającemu na zakończenie badania pełnej dokumentacji z 

przeprowadzenia badania zawierającej co najmniej: 
- uzupełnione ankiety, 
- bazę Excel z zebranymi wynikami – na nośniku danych, 



 

 

 

- raport – wersja papierowa i na nośniku danych (w formacie edytowalnym). 
h) Zamawiający przekaże bazę respondentów zawierającą dane umożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie badań. 
i) Miejsce przeprowadzenia badania – gmina Kawęczyn, powiat turecki, województwo 

wielkopolskie. 

 

§ 2 

Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy zostanie wykonany  w zakresie 

zgodnym z Oferta Wykonawcy z dnia……w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.   

 

 

§ 3 

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości……………….. zł brutto (słownie:………………………………………) 

2.  Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 4, bez zastrzeżeń.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

VAT.  

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Płatnika. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona rzetelnie, z najwyższą starannością, z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji zakresu określonego w § 1 niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania opracowania. 

3. Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy (w tym: uaktualnień 

i/lub poprawek) stanowiącego przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia innym podmiotom bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 za działania lub 

zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia Wykonawca 

odpowiada jak za własne.  

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kare umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w § 2. 

3.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

 

§ 7 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 



 

 

 

a) od strony Zamawiającego: ………………….. 

b) od strony Wykonawcy: ………………………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 8 

1.  Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia 

     przyjęcia jej przez obie strony umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd  powszechny. 

 Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA                                                                     

.........................................                                      ......................................... 


